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   Teachtaireacht ón Taoiseach 

 

Cuirim fáilte roimh fhoilsiú na tuarascála seo ina leagtar amach príomhghníomhaíochtaí Roinn an 

Taoisigh le linn na bliana 2020. 

 

Ó ceapadh mé i mo Thaoiseach i mí an Mheithimh 2020, bhí sé de phribhléid agam oibriú in éineacht 

le mo chomhghleacaithe sa Rialtas agus le baill foirne sa Roinn agus ar fud na Státseirbhíse agus na 

Seirbhíse Poiblí i gcoitinne. Bliain ina raibh athrú agus dúshláin mhillteanacha i gceist a bhí sa bhliain 

2020 inar leagadh béim shuntasach ar an bhfreagra uile-Rialtais i leith Covid-19 a bhainistiú.   Trí 

obair na Roinne, cinntíodh go mbeadh freagra aontaithe náisiúnta sóisialta agus geilleagrach ann 

chun dul i ngleic leis na dúshláin iomadúla a bhain léi agus chun cuidiú le bealach i dtreo téarnaimh a 

leagan amach do mhuintir na tíre agus don tír ar an iomlán. Bhí an tionchar féideartha maidir leis an 

mBreatimeacht agus an phráinn maidir le gníomhú ar son na haeráide ann i gcónaí le linn 2020 agus 

bhí gníomhú leanúnach mo Roinnse ag teastáil ina leith sin. Tá áthas orm an tsraith idirphléanna 

maidir le hOileán Comhroinnte a sheoladh in 2020 agus an tAonad um Oileán Comhroinnte á bhunú i 

Roinn an Taoisigh. Tá an obair seo ina léiriú ar mo ghealltanas oibriú i ndlúthchomhar agus go 

measúil le gach pobal, i gcomhthéacs Chomhaontú Aoine an Chéasta, i dtreo comhréiteach maidir le 

hoileán comhroinnte. 

 

Ní raibh an tábhacht a bhaineann le faisnéis phoiblí shoiléir agus thráthúil agus cumarsáid 

éifeachtach ón Rialtas le daoine agus gnónna ní ba thábhachtaí riamh agus ba chóir aitheantas a 

thabhairt do Sheirbhís Faisnéise an Rialtais agus foirne cumarsáide ar fud na ranna agus 

gníomhaireachtaí as an obair thábhachtach sin.  Chomh maith leis sin, gabhaim buíochas le baill 

foirne i m’oifig féin, sna haonaid bheartais agus sna seirbhísí tacaíochta i gcoitinne as an 

ardchaighdeán seirbhíse a cuireadh ar fáil le linn 2020, agus go leor den fhoireann ag obair ó chian 

agus baill foirne eile i láthair san oifig de réir mar a bhí gá leis. 

 

Ar deireadh, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don chur chuige comhoibríoch a glacadh i measc 

comhpháirtithe sa Rialtas agus go háirithe leis an Tánaiste agus Ceannaire an Chomhaontais Ghlais, 

an tAire Ryan. Gabhaim buíochas leis na hAirí Stáit a d’oibrigh sa Roinn le linn 2020 agus faoin Rialtas 

roimhe seo freisin agus leis na daoine atá i mbun oibre faoi láthair - Jack Chambers TD agus Thomas 

Byrne TD, mar gheall ar a dtiomantas agus an obair a chuir siad i gcrích ó cheapadh iad. 

 

 

 

 

Micheál Martin 

Taoiseach 
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   Réamhrá ón Ard-Rúnaí 

 

Ar feadh na bliana 2020, lean an Roinn de thacaíocht a thabhairt don Taoiseach agus don Rialtas le 

linn bliain ina raibh dúshláin agus neamhchinnteacht i gceist nach bhfacthas riamh cheana, i lár 

rioscaí agus ábhar imní suntasacha sláinte, cur isteach agus srianta. Ag tús na paindéime, i gcomhréir 

leis an gcomhairle sláinte poiblí, cuireadh socruithe nua i bhfeidhm maidir le cruinnithe Rialtais chun 

éascaíocht a dhéanamh ar fhreastal ó chian agus freastal scaipthe agus cuireadh iad sin i bhfeidhm i 

gcás cruinnithe bunriachtanacha eile. Mar gheall ar an athrú láithreach chuig cianobair, bhí tacaíocht 

agus prótacail ICT agus HR bhreise ag teastáil i leith cruinnithe agus i leith freastal ar an oifig agus 

cuireadh socruithe díghalraithe agus glantacháin i bhfeidhm chun baill foirne agus cuairteoirí a 

choinneáil sábháilte. 

 

Tháinig Rialtas nua i réim agus rinneadh athstruchtúrú ar an oifig chun feidhmeanna nua agus 

socruithe tacaíochta nua don Chomhrialtas a thabhairt san áireamh, lena n-áirítear Oifig an Tánaiste 

agus Oifig Cheannaire an Chomhaontais Ghlais. Rinneadh bainistiú éifeachtach ar an aistriú sin le linn 

na hoibre fairsinge a bhain leis an bpaindéim agus bhí ualach oibre suntasach i gceist mar thoradh ar 

an mBreatimeacht le linn na bliana 2020. 

 

Trí phróiseas an Choiste Comh-Aireachta agus trí thacú le Grúpa Oifigeach Sinsearach, chuidigh an 

Roinn le forbairt agus cur i bhfeidhm beartais a chomhordú ar fud réimse leathan saincheisteanna. 

Le linn 2020, bhain an chuid ba mhó acu sin le COVID-19. Áiríodh leis sin an freagra sláinte poiblí 

agus an fhaisnéis phoiblí a bhain leis, tionchair shochaíocha agus gheilleagracha agus na tacaíochtaí 

gnó agus ioncaim a bhain leo sin, leanúnachas seirbhísí bunriachtanacha agus ríthábhachtacha 

chinntiú, socruithe i ndáil le taisteal, leathadh amach na vacsaíne agus teagmháil rialta le páirtithe 

leasmhara agus le macasamhlacha ar fud an AE, na RA agus Tuaisceart Éireann maidir leis na 

ceisteanna sin agus ceisteanna gaolmhara. 

 

Áiríodh leis an réimse seirbhísí a chuir baill foirne sa Roinn seo ar fáil, comhairle bheartais a chur ar 

fáil, beartas an Rialtais a chomhordú agus a chur i bhfeidhm, imeachtaí suntasacha agus cuairteanna 

isteach oifigiúla a eagrú, Ceisteanna Parlaiminte, agus éascaíocht a dhéanamh ar chaidreamh níos 

fearr idir an Rialtas agus an tOireachtas. 

 

Thacaigh an Roinn leis an Taoiseach agus é ag tabhairt faoi chlár fairsing an AE agus faoi chruinnithe 

ardleibhéil polaitíochta agus taidhleoireachta le linn 2020, a raibh cuid acu i bpearsa agus cuid acu trí 

fhíseán. Leanadh d’obair fhairsing ar ullmhacht d’imeacht na RA ón AE le linn 2020 in éineacht le 

hobair leanúnach maidir le Gníomhú ar son na hAeráide, Pleanáil Gheilleagrach, Idirphlé Sóisialta, 

Athchóiriú Póilíneachta agus Thuaidh-Theas lena n-áirítear Oileán Comhroinnte. 

 

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do bhaill foirne na Roinne mar gheall ar an obair a rinne siad 

agus an dúthracht gan chríoch a léirigh siad le linn bliain dheacair. Gabhaim buíochas leis an 

bhfoireann tacaíochta as an bhfoirgneamh agus cuairteoirí a choinneáil sábháilte, as nascacht agus 

rochtain a cinntiú do bhaill foirne ar an láthair nó ag obair ó chian agus as freagra na foirne a léirigh 

sofhreagracht agus a bhain na riachtanais ghnó amach in ainneoin na ndúshlán.  

 

 

Martin Fraser 

Ard-Rúnaí 
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   Ár Misean 

 

Tá sé mar chuspóir againn cuidiú leis an Taoiseach agus leis an Rialtas geilleagar inbhuanaithe agus 

sochaí rathúil a fhorbairt, tabhairt faoi leasanna na hÉireann thar lear, Clár an Rialtais a chur i 

bhfeidhm agus todhchaí níos fearr a chruthú d’Éirinn agus dá cuid saoránach go léir. 

 

 

 

 
 
   Ár bhFís  

 

 

Tá an obair a dhéanaimid bunaithe ar Fhís, Misean agus Luachanna na Státseirbhíse chun seirbhís 

den scoth a chur ar fáil don Stát agus do mhuintir na hÉireann 
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   Tosaíochtaí Straitéiseacha  

 

 

I ndiaidh an 32ú Dáil a dhíscaoileadh ar an 14 Eanáir 2020 agus an t-olltoghcháin ina dhiaidh sin ar an 

8 Feabhra, ceapadh Micheál Martin T.D. ina Thaoiseach ar an 27 Meitheamh 2020 mar chuid de 

Rialtas nua a chruthú. Ullmhaíodh Ráiteas Straitéise nua 2021-2023 don Roinn agus foilsíodh í i dtús 

na bliana 2021 inar leagadh amach sé thosaíocht straitéiseacha don Roinn don tréimhse atá le 

teacht. Forbraíodh an Ráiteas Straitéise agus béim ar leith á leagan ar na dúshláin láithreacha a 

bhaineann leis an bpaindéim COVID-19 agus leis an mBreatimeacht ach leanfaidh an Roinn de bheith 

freagrúil ar dhúshláin nua agus dúshláin a thiocfaidh chun cinn amach anseo. 

 

Is iad seo a leanas príomhthosaíochtaí na Roinne don tréimhse 2021-2023. 

 

A. Tacaíocht a thabhairt don Taoiseach agus don Rialtas 

B. Ár dTodhchaí a Dhaingniú – Aghaidh a thabhairt ar COVID-19, an 

Breatimeacht agus Gníomhú ar son na hAeráide 

C. An Geilleagar a Thabhairt ar ais  

D. Sochaí níos fearr a Chruthú 

E. Áit na hÉireann san Eoraip agus ar Domhan a Láidriú 

F. Comhaontú a Fhorbairt maidir le hOileán Comhroinnte – Thuaidh 

Theas agus Thoir Thiar 
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   Croí-Fheidhmeanna na Roinne sa bhliain 2020 

 

• Feidhmeanna Feidhmiúcháin an Taoisigh agus an Rialtais a chur ar fáil 

• Rúnaíocht an Rialtais a sholáthar 

• Tacú leis an Taoiseach tabhairt faoina dhualgais ina Cheann Rialtais, dualgais i ndáil leis an 

Oireachtas, saincheisteanna Bunreachta, Prótacal, an Chomhairle Eorpach, an Chomhairle 

Aireachta Thuaidh/Theas agus Comhairle na Breataine-na hÉireann san áireamh 

• Oibriú le hOifig an Uachtaráin agus le Tithe an Oireachtais 

• Dul i mbun plé le ceapadh agus cur i bhfeidhm bheartas an Rialtais, go príomha, trí chóras na 

gCoistí Comh-Aireachta, Grúpaí na nOifigeach Sinsearach, Oifig Chlár an Rialtais agus Aonad 

an Idirchaidrimh leis an bParlaimint 

• Oifig an Taoisigh  

• Oifig an  Tánaiste  

• Oifig Cheannaire an Chomhaontais Ghlais 

• Oifig Phríomh-Aoire an Rialtais (atá freagrach chomh maith as an bPríomh-Oifig Staidrimh) 

• Tacaíocht a thabhairt don Aire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha 

• Seirbhís Faisnéise an Rialtais 

• Faisnéis agus comhairle a chur ar fáil don Taoiseach maidir leis an réimse iomlán de 

shaincheisteanna beartais intíre agus maidir le gnóthaí idirnáisiúnta (lena n-áirítear trí obair 

na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíochta agus Sóisialta) 

• Tacú leis an Taoiseach agus leis an Rialtas maidir le beartas um an AE, um Thuaisceart 

Éireann agus beartas idirnáisiúnta a cheapadh agus a chur i bhfeidhm, lena n-airítear obair 

an Aonaid um Oileán Comhroinnte agus comhordú ar fud an Rialtais ar fad. 

• Róil chomhordaithe i dtionscnaimh éagsúla tras-Rialtais lena n-áirítear COVID-19, an 

Breatimeacht, Gníomhú ar son na hAeráide, an Mheasúnacht Náisiúnta Riosca, Creat 

Folláine, Idirphlé Sóisialta, Athchóiriú Póilíneachta agus Sábháilteacht Pobail, Ionad Náisiúnta 

um Anailís Shlándála agus an Tionscnamh Lár Cathrach Thoir Thuaidh Bhaile Átha Cliath 

• Tacaíocht a chur ar fáil d’obair neamhspleách ón gCoimisiún um Thodhchaí na Meán agus ó 

Thionól na Saoránach   

• Comhcheannaireacht a chur ar fáil do chlár Athnuachana na Státseirbhíse trí Bhord 

Bainistíochta na Státseirbhíse i gcomhar leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe    

• Seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil tríd an Rannán Gnóthaí Corparáideacha (Acmhainní 

Daonna, Airgeadais, ICT agus seirbhísí eile) 
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  Buaicphointí 

 

Le linn na bliana 2020, dhéileáil 231 comhalta foirne de chuid Roinn an Taoisigh leis an méid seo a 

leanas:  

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Comhairle Gnóthaí 

Ginearálta  

 

11 
 

Cruinniú Rialtais 

82 
 

Cruinniú déthaobhach 

le Príomh-Aire na RA 

 

10 
 

Meabhrán de chuid an 

Rialtais 

893 

  
 

Cruinniú Comh-

Aireachta 

56 
 

Ceist Pharlaiminteach 

535 
 Óráid 

108 
 

Cruinniú Mullaigh 

neamhfhoirmiúla na 

Comhairle Eorpaí agus 

idirchaidreamh ardleibhéil an 

AE 

15 

 

Comhad aistrithe chuig 

an gCartlann Náisiúnta 

504 

 

Mír comhfhreagrais 

46,208 

Iarraidh maidir le Saoráil 

Faisnéise 

343 
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   Forléargas ar an mbliain 2020 

 

Bhí 2020 ina bliain gan fasach d’Éirinn inar chuir COVID-19 isteach ar an tsochaí, ar an ngeilleagar 

agus ar shaol gach duine aonair. Theastaigh freagra uile-rialtais a bhí cuimsitheach agus marthanach 

ina leith sin ar feadh na bliana, i gcomhthéacs ina raibh paindéim dhian i gceist a raibh impleachtaí 

sláinte poiblí suntasacha ag baint léi. Mar thoradh air sin, bhí an chuid ba mhó d’obair na Roinne le 

linn 2020, lena n-áirítear soláthar foirne, dírithe go díreach nó go hindíreach ar thacaíocht a 

thabhairt don Taoiseach agus don Rialtas sa chomhiarracht náisiúnta gan fasach seo. Dá bhrí sin, tá 

an fhaisnéis a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo ina turas croineolaíoch tríd an mbliain maidir leis na 

himeachtaí suntasacha agus na gníomhaíochtaí a bhain leo.    

 

Eanáir go Feabhra – an tréimhse roimh COVID-19  

Tríd an gComhaontú Aistarraingthe a dhaingniú, cuireadh deireadh leis an mbaol maidir le himeacht 

mí-ordúil na RA ón AE ar an 31 Eanáir trínar cuireadh idirthréimhse ar fáil go dtí deireadh na bliana 

2020 agus trínar osclaíodh idirbheartaíocht maidir leis an gCaidreamh idir an RA agus an AE sa 

Todhchaí. Le linn mhí Eanáir, thionóil an Taoiseach cruinnithe i dTithe an Rialtais le hUachtarán an 

Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen agus le Príomh-Idirbheartaí an AE maidir leis an 

mBreatimeacht, Michel Barnier.  

D’fhonn tiomantas na hÉireann a dhearbhú maidir le caidreamh déthaobhach leis an RA a neartú, 

chas an Taoiseach le Príomh-Aire na RA in Stormont i mí Eanáir.  I ndiaidh iarrachtaí dírithe Rialtas na 

hÉireann agus Rialtas na Breataine leis na páirtithe i dTuaisceart Éireann, baineadh amach an 

margadh New Decade New Approach i mí Eanáir 2020 inar athbhunaíodh Feidhmeannas agus Tionól 

Thuaisceart Éireann. Lean Rannán na Breataine agus Thuaisceart Éireann de thacaíocht a thabhairt 

don Taoiseach agus an dá Rialtas ag obair i ndlúthchomhar le linn 2020, agus chun tacaíocht a 

thabhairt don Fheidhmeannas, agus é mar phríomhchúram comhaontuithe reatha a bhaint amach. 

Reáchtáil Tionóil na Saoránach um Chomhionannas Inscne an chéad chruinniú dá chuid ar an 25 

Eanáir i gCaisleán Bhaile Átha Cliath chun tús a chur leis an bpróiseas maidir le comhionannas inscne 

a chur chun cinn. Is Cathaoirleach Neamhspleách, Catherine Day, atá i gceannas ar an obair sin, agus 

tá sí tacaithe ag Rúnaíocht a fhaightear ón Roinn.    

Tugadh faisnéis don Chomh-Aireacht maidir le tuairiscí faoi ráig de Choróinvíreas nua sa tSín a raibh 

WHO agus an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú ag déanamh monatóireacht air.   

Bunaíodh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí maidir le COVID-19 ar an 27 Eanáir 2020 

sa Roinn Sláinte, a ndearna an Príomhoifigeach Leighis cathaoirleacht uirthi chun maoirseacht a chur 

ar fáil mar aon le treoir, tacaíocht agus comhairle shaineolaíoch a chur ar fáil maidir le straitéis a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun srian a choinneáil ar COVID-19 in Éirinn. 

I ndiaidh an olltoghcháin ar an 14 Feabhra, chuir an Roinn tacaíocht ar fáil do chruinnithe idir réimse 

páirtithe a bhí i mbun cainteanna maidir le Rialtas a bhunú. Tionóladh cruinnithe Rialtais i gcónaí 

agus reáchtáil an Taoiseach físchomhdháil le hUachtarán na Comhairle Eorpaí roimh chruinniú den 

Chomhairle AE sa Bhruiséil ina raibh sé i láthair. 

Cuireadh faisnéis ar fáil don Chomh-Aireacht i gcónaí maidir le COVID-19 lenar áiríodh an obair ba 

dhéanaí a rinne NPHET agus HSE i ndáil le hullmhacht, cumarsáid phoiblí agus comhairle agus treoir 

shláinte poiblí do chúinsí in Éirinn. Reáchtáil an Taoiseach agus an tAire Sláinte glao comhdhála lena 
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macasamhlacha i dTuaisceart Éireann d’fhonn comhoibriú leanúnach i ndáil le COVID-19 a chur chun 

cinn. 

 

Márta go Meitheamh – Rialtas Eatramhach agus COVID-19 

Bhunaigh an Rialtas Coiste Comh-Aireachta ar an 3 Márta 2020 chun measúnú a dhéanamh ar 

éifeachtaí sóisialta agus geilleagracha a d’fhéadfadh bheith ag baint le scaipeadh COVID-19 agus 

maoirseacht a dhéanamh ar an bhfreagra tras-Rialtais. Is é Gasra Oifigeach Sinsearach maidir leis an 

bhFreagra i leith an Choróinvíris a thacaíonn leis an gCoiste, a ndéanann Roinn an Taoisigh 

cathaoirleacht air, agus a fhaigheann tacaíocht ón Rannán um Beartas Sóisialta.  I mí an Mhárta, 

rinne an Taoiseach cathaoirleacht ar Fhóram Páirtithe Leasmhara speisialta chun faisnéis a chur ar 

fáil do cheannairí státseirbhíse agus seirbhíse poiblí, ceannairí san earnáil phríobháideach, ceannairí 

pobail agus deonacha, ceannairí creidimh, eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumainn maidir le 

freagra an Stáit i leith na ráige COVID-19.  

 

Rinneadh an Plean Náisiúnta Gníomhaíochta maidir le COVID-19, a foilsíodh ar an 16 Márta, a ullmhú 

i ndiaidh próiseas cuimsitheach a raibh gach roinn agus príomhghníomhaireacht atá faoi cheannas 

Roinn an Taoisigh páirteach ann. Sa Phlean, cuireadh faisnéis ar fáil maidir le 

• an méid atá ar eolas againn faoin víreas COVID-19 

• an méid is féidir leis an bpobal a dhéanamh chun an baol a laghdú 

• an cur chuige maidir le Sláinte Phoiblí a rabhthas ag tabhairt faoi 

• tacaíochtaí do ghnónna agus do dhaoine a chaill a bpost 

• tacaíochtaí do dhaoine leochaileacha sa tsochaí 

• bearta chun leanúnachas seirbhísí bunriachtanacha a chinntiú 

• bearta chun slabhraí soláthair ríthábhachtacha a chosaint 

Tacaíodh leis an bplean trí Scéim Náisiúnta Tacaíochta Ioncaim Covid-19 a chuir an Rialtas i bhfeidhm 

chun tacaíocht airgid a chur ar fáil d’oibrithe agus cuideachtaí in Éirinn a ndeachaigh an ghéarchéim i 

gcion orthu, lena n-áirítear an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá, an Íocaíocht Dífhostaíochta 

Phaindéime, íocaíocht bhreoiteachta bhreisithe agus cosaintí breisithe do dhaoine a bhfuil morgáistí 

acu agus daoine san earnáil cíosa. 

 

I bhfianaise na héifeachta forleithne a bhain le COVID-19 ar fud gach gné den tsochaí, ghníomhaigh 

Seirbhís Faisnéise an Rialtais go mear chun freagra cumarsáide uile-rialtais a chur i bhfeidhm d’fhonn 

freagra comhordaithe a cheapadh agus a chur i bhfeidhm ina gcinntítear soiléire uasta do shaoránaigh, 

pobail agus gnónna. Tugadh faoi 35 feachtas faisnéise don phobal maidir le COVID-19 in 2020 trí úsáid 

a bhaint as na Meáin Náisiúnta, na Meáin Réigiúnacha, Raidió, Taispeáint Dhigiteach, na Meáin 

Shóisialta, Teilifís agus Físeáin ar Líne.  

 

Cuireadh faisnéis ar fáil trí na feachtais maidir le tacaíochtaí gnó agus folláine, Ardteistiméireacht 

2020 a chur ar atráth, Athoscailt Scoileanna agus an Plean Spreagtha Post.  Trí na feachtais, cuireadh 

athruithe sna srianta in iúl agus spreagadh na príomhiompraíochtaí a bhí ag teastáil chun an víreas a 

rialú, cuireadh nuashonruithe ar fáil maidir le bearta tacaíochta gnó agus ioncaim a bhí ar fáil mar 

aon le faisnéis maidir le seirbhísí bunriachtanacha.  

 

Labhair an Taoiseach leis an náisiún trí huaire le linn mhí an Mhárta, ar an 12 Márta ó Washington 

agus ar an 24 agus an 27 Márta ó Thithe an Rialtais, chun an t-eolas is déanaí a thabhairt don phobal 
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maidir le freagra na tíre i leith na paindéime, lena n-áirítear athruithe a rinneadh sna srianta agus 

bearta i bhfianaise na treorach sláinte poiblí. Cuireadh socruithe nua i bhfeidhm i ndáil le cruinnithe 

Rialtais chun éascaíocht a dhéanamh ar fhreastal cianda agus ar scaradh sóisialta idir Airí de réir mar 

a lean an Chomh-Aireacht de theacht le chéile ar bhonn seachtainiúil d’fhonn freagra uile-rialtais a 

chur i bhfeidhm. 

 

Tháinig an Coiste Comh-Aireachta maidir le COVID-19 le chéile trí huaire le linn mhí Aibreáin inar 

leagadh béim ar leith ar shaoráidí cúraim fhadtéarmacha, tástáil agus taisteal thar lear, tacaíochtaí 

gnó breise do  SMEnna, maoiniú ICT do scoileanna, bearta chun daoine i soláthar díreach a chosaint 

agus Glao an Phobail a thabhairt chun críche chun cúnamh an phobail a chomhordú. Bhí plé 

leanúnach le seirbhísí sláinte, ceannairí Eaglasta agus adhlacóirí chun ullmhú do na cásanna is measa 

a d’fhéadfadh tarlú maidir le rátaí arda mortlaíochta. Rinneadh an comhoibriú Thuaidh Theas maidir 

leis an bhfreagra sláinte poiblí i leith na paindéime COVID-19 a neartú tuilleadh trí Mheabhrán 

Tuisceana idir na Ranna Sláinte faoi seach a chomhaontú go foirmiúil.  

 

Rinne an Roinn éascaíocht ar chruinnithe faisnéise rialta ón CMO agus ó oifigigh eile maidir leis na 

príomhghnéithe a bhí i gceist le freagra an Rialtais i leith COVID-19 do Cheannairí an Fhreasúra i 

bpearsa agus trí nasc físe ó mhí an Mhárta agus ar fud mhí Aibreáin.  

 

Ar an 1 Bealtaine, d’fhoilsigh an Rialtas Treochlár chun Sochaí agus Gnó a Athoscailt chun srianta 

COVID-19 a mhaolú agus geilleagar agus sochaí na hÉireann a athoscailt ar bhealach céimnithe i rith 

an tsamhraidh. Is i mí Bealtaine a cuireadh Céim 1 den athoscailt i bhfeidhm inar leagadh béim ar 

roinnt oibrithe lasmuigh, miondíol bhunriachtanach agus áiseanna lasmuigh a thabhairt ar ais.  I 

dteannta leis sin, d’fhorbair an Rialtas Prótacal Náisiúnta chun sláinte agus sábháilteacht oibrithe a 

chosaint lenar áiríodh cainteanna faoi stiúir Rannán Geilleagrach na Roinne seo le fostóirí agus 

ceardchumainn faoi choimirce an Fhóraim Eacnamaíoch Fostóirí Saothair (LEEF) le cúnamh ón 

Údarás Sláinte agus Sábháilteachta agus HSE. Tháinig LEEF le chéile roinnt uaireanta le linn 2020 le 

haghaidh cainteanna maidir le saincheisteanna maidir leis an Margadh Fostaíochta, lena n-áirítear 

moltaí an Rialtais i ndáil le tacaíochtaí d’oibrithe agus gnónna a ndeachaigh an ghéarchéim i gcion 

orthu mar aon le nuashonrú a dhéanamh ar bhonn leanúnach ar an bPrótacal um Fhilleadh ar an 

Obair. 

 

Cé nár moladh taisteal neamh-riachtanach ar bith, chuidigh an Rannán AE agus Idirnáisiúnta sa Roinn 

le córas féinaonraithe a fhorbairt, lenar áiríodh foirm éigeantach aimsiúcháin paisinéara, do 

phaisinéirí idirnáisiúnta ag teacht chun na hÉireann atá buntacaithe le dlí. 

 

D’fhógair an Roinn go gcuirfí dlús leis an Treochlár chun Sochaí agus Gnó a Athoscailt, agus tús á chur 

le céim 2 agus 3 le linn mhí an Mheithimh trí na siopaí miondíola ar fad a athoscailt, an earnáil 

turasóireachta intíre agus roinnt oibritheoirí fáilteachais a thabhairt ar ais. Rinne an Rialtas fógraí 

breise maidir le síneadh a chur leis an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá, le tacaíochtaí 

d’fheirmeoirí agus le maoiniú do na hearnálacha Ealaíon agus Cultúir agus Spóirt. 

 

Agus é tacaithe ag an Aonad Prótacail, chas an Taoiseach le hionadaithe na nEaglaisí chun smaointe 

a roinnt maidir le hionaid adhartha a athoscailt i gcaitheamh an tsamhraidh. 

 

Thacaigh an Rannán AE agus Idirnáisiúnta leis an Taoiseach nuair a thaisteal sé go Washington i mí 

an Mhárta lenar áiríodh cruinniú le hUachtarán SAM. Bhí an Taoiseach i láthair ag roinnt cruinnithe 
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físchomhdhála de chuid cheannairí na Comhairle Eorpaí agus AE le linn na tréimhse chun an 

ghéarchéim láithreach a phlé agus bealach a leagan amach i dtreo téarnamh geilleagrach agus 

sóisialta. 

 

Ghlac an Taoiseach páirt i gCruinniú Mullaigh AE-na mBalcán Thiar agus i gcainteanna le ceannairí 

domhanda d’fhonn céimeanna airgeadais a phlé chun tacú le tíortha i mbéal forbartha le linn na 

géarchéime COVID-19 agus i dtreo téarnaimh, chun cinnte a dhéanamh de nach gcuirfí iarrachtaí  

chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe faoi 2030 dá mboinn mar gheall ar an bpaindéim. Bhí an 

Taoiseach in éineacht le ceannairí domhanda ag an gCruinniú Mullaigh Domhanda maidir le Vacsaíní, 

arna reáchtáil go fíorúil ag Rialtas na RA, inar gheall sé tacaíocht níos mó ó Éirinn do Gavi, an 

Chomhghuaillíocht Vacsaíne. 

 

Iúil go Nollaig – Rialtas Nua  

Ar an 27 Meitheamh, thionóil an Rialtas nua, faoi cheannas an Taoisigh, Micheál Martin T.D., a chéad 

chruinniú Comh-Aireachta. D’fhormheas an Rialtas an Coiste Comh-Aireachta maidir le COVID-19 a 

athbhunú mar aon le naoi gCoiste Comh-Aireachta nua chun cur i bhfeidhm Chlár nua an Rialtais a  

spreagadh 

 

Mar gheall ar an Rialtas nua a bhunú, bhí sé riachtanach roinnt athruithe struchtúracha a dhéanamh 

sa Roinn trí Oifig an Tánaiste agus Oifig Cheannaire an Chomhaontais Ghlais a bhunú.  Chomh maith 

leis sin, bhí Clár nua an Rialtais ina léiriú ar Aonad nua um Oileán Comhroinnte agus Aonad um 

Idirphlé Sóisialta a bhunú i Roinn an Taoisigh. 

 

Tháinig an Coiste Comh-Aireachta um Théarnamh agus Infheistíocht Gheilleagrach  le chéile trí 

huaire le linn mhí Iúil le tacaíocht ón nGasra Oifigeach Sinsearach chun mionsonraí don Pacáiste 

Spreagtha Post mhí Iúil a thabhairt chun críche, ar pacáiste €7.4 billiún de bhearta atá ann chun 

téarnamh faoi stiúir post a spreagadh agus muinín geilleagrach a fhorbairt le linn tionchar COVID-19 

a bhainistiú ag an am céanna. Chomh maith leis sin, cheadaigh an Rialtas pacáiste tacaíochta breis 

agus €375 milliún agus foilsíodh Treochlár ionas go bhfeadfaí filleadh go sábháilte ar scoileanna. 

 

D'fhreastail an Taoiseach ar an gcéad chruinniú i bpearsa de chuid cheannairí an AE ó mhí Feabhra 

chun pacáiste €1.8 trilliún a chomhaontú chun tacú le téarnamh geilleagrach na hEorpa agus chun an 

claochlú aeráide digiteach a chur chun cinn. 

 

Ar an 31 Iúil, thionóil an Taoiseach an ceathrú cruinniú Iomlánach is fiche den Chomhairle Aireachta 

Thuaidh Theas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, a bhí ar an gcéad chruinniú den chomhlacht 

comhoibrithe trasteorann, a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta, ó mhí na Samhna 2016. 

 

I ndiaidh cruinnithe roimhe seo a chur ar atráth ó mhí an Mhárta mar gheall ar COVID-19, rinne an 

Tionól Saoránach ar Chomhionannas Inscne an t-aistriú chuig cruinnithe ar líne a thionól agus 

cuireadh tús leis le seimineár ar líne do shaoránaigh i mí Iúil agus cruinnithe fóraim ar líne ina 

dhiaidh sin a reáchtáladh i mí Dheireadh Fómhair, mí na Samhna agus mí na Nollag. 

 

Tháinig an Coiste Comh-Aireachta maidir le COVID-19 le chéile i mí Lúnasa chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm bearta agus srianta sláinte poiblí i gcomhréir leis an bplean a bhí i 

réim. D’fhógair an Rialtas athruithe eile ar na srianta mar gheall ar scaipeadh an víris le linn mhí 
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Lúnasa. Bhí cumhdaigh aghaidhe éigeantach i siopaí agus in ionaid siopadóireachta ar fud na tíre ón 

10 Lúnasa ar aghaidh. Chomhaontaigh an Rialtas pacáiste tacaíochta €16m chun cuidiú le tithe 

tábhairne, beáir agus clubanna oíche, chun an tionchar geilleagracha a bhí ag COVID-19 a aithint 

agus chun cuidiú le pleanáil agus oiriúnú maidir lena n-athoscailt. 

 

Cé gur cloíodh leis an gcomhairle in aghaidh taisteal idirnáisiúnta neamhriachtanach, leanadh den 

obair uile-Rialtais i mí Lúnasa chun athbhreithniú a dhéanamh ar an liosta de chinn scríbe thar lear a 

bhí ar Liosta Glas na hÉireann agus bhí rialacháin mar bhonn agus mar thaca ag riachtanais do 

dhaoine ag teacht ó thar lear. 

 

Cheadaigh an Rialtas scéim maidir le ranníocaíocht dhaonnúil a chur ar fáil mar gheall ar dhamáiste a 

rinneadh trí thuile mar thoradh ar dhrochdhálaí aimsire i gCorcaigh agus i gCiarraí agus pacáiste 

tacaíochta do Chontaetha (Laois, Uíbh Fhailí agus Cill Dara) ar imir srianta athnuaite COVID 19 

drochthionchar orthu. 

 

Chas an Taoiseach Micheál Martin le Príomh-Aire na Breataine, Boris Johnson ag Hillsborough Castle 

le linn mhí Lúnasa chun roinnt saincheisteanna a phlé a bhí ina n-údar imní acu i gcoitinne, lenar 

áiríodh COVID-19 agus an Breatimeacht a bhainistiú.  

 

I ndiaidh obair agus comhaontú ar fud an Rialtais, d’fhoilsigh an Roinn Teacht Aniar agus Téarnamh 

2020-2021: An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 ón Rialtas an 15 Meán Fómhair chun freagra 

na hÉireann maidir le beatha daoine a shábháil agus an phaindéim a bhainistiú a threorú sna seacht 

mí ina dhiaidh sin. Fógraíodh tacaíochtaí breise a díríodh ar an Tionscal Beo-Léirithe agus Ceoil agus 

ar ghnó a ndeachaigh srianta a cuireadh i bhfeidhm i gcion orthu. 

 

D’fhoilsigh Príomh-Aoire an Rialtais clár reachtaíochta an Fhómhair ina raibh 30 bille le foilsiú agus le 

tús áite a thabhairt dóibh ag Airí i seisiún fómhair an Oireachtais lenar áiríodh reachtaíocht a bhain 

leis an bpaindéim COVID-19, ár n-uaillmhian i leith na haeráide a fheabhsú, tithíocht a chur ar fáil 

agus ullmhúcháin a dhéanamh don Bhreatimeacht. 

 

Labhair an Taoiseach trí fhíseán ag an 75ú cruinniú bliantúil de Chomhthionól Ginearálta na Náisiún 

Aontaithe roimh bhallraíocht na hÉireann ar Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe ó 2021 ar 

aghaidh. 

 

Sa Phlean Gníomhaíochta um Ullmhacht don Bhreatimeacht a foilsíodh i mí Mheán Fómhair, leagadh 

amach na hullmhúcháin riachtanacha i leith na n-athruithe suntasacha agus buana a thiocfaidh chun 

cinn ag deireadh na hidirthréimhse ar an 31 Nollaig 2020. 

 

Chomhaontaigh an Rialtas na téarmaí tagartha agus comhaltas ar Choimisiún um Thodhchaí na 

Meán agus an rúnaíocht á cur ar fáil ag an Rannán Prótacail agus Beartais Shibhialta i Roinn an 

Taoisigh i gcuibhreann leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.   

Tá an Coimisiún le tuairisciú sa bhliain 2021 le moltaí maidir leis na bearta atá ag teastáil chun meáin 

seirbhíse poiblí bhríomhara agus neamhspleácha a chinntiú don chéad ghlúin eile agus maidir leis an 

gcaoi inar féidir an obair seo a mhaoiniú ar bhealach inbhuanaithe. Sheol an Coimisiún 

comhairliúchán poiblí in 2020.    
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D’fhoilsigh an Rialtas reachtaíocht nua maidir leis an aeráid inar leagadh amach treo ina mbeadh Éire 

neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Tríd an Aonad um an tAthrú Aeráide, lean an Roinn de 

chur i bhfeidhm an Phlean Gnímh don Aeráid a chur chun cinn le linn 2020, lenar áiríodh trí thacú 

leis an mBord Seachadta Gníomhaithe ar Son na Aeráide, Tuarascálacha Ráithiúla ar Dhul Chun Cinn 

a fhoilsiú agus cumarsáid an Rialtais maidir le gníomhú ar son na haeráide a chomhordú. 

 

Mar chuid de Bhuiséad 2021, leag an Taoiseach amach an príomhchúram foriomlán don Chiste um 

Oileán Comhroinnte agus tá sé beartaithe €500m a chur ar fáil go dtí 2025 chun deiseanna 

infheistíochta agus forbartha nua a chothú ar bhonn Thuaidh/Theas agus é ailínithe le hobair an 

Aonaid nua um Oileán Comhroinnte a bunaíodh i Roinn an Taoisigh. I mí na Samhna, d’oscail an 

Taoiseach an chéad cheann de shraitheanna Idirphlé maidir le hOileán Comhroinnte d’fhonn idirphlé  

tairbheach agus ionchuimsitheach a chothú i ndáil le gach gné a bhaineann le todhchaí 

chomhroinnte ar an oileán. Cuireadh tús leis an tsraith le “Glúnta Nua agus Guthanna Nua maidir le 

Comhaontú Aoine an Chéasta” inar tháinig níos mó ná 80 duine óg ó ghrúpaí sibhialta agus pobail ar 

fud an oileáin le chéile ar líne chun an bhrí a bhaineann le hOileán Comhroinnte ina gcás féin a phlé. 

Chomh maith leis sin, d’fhreastail an Taoiseach ar shearmanais bhliantúla Lá Cuimhneacháin in Inis 

Ceithleann. 

 

Déanann Oifig Chláir thiomnaithe i Roinn an Taoisigh maoirseacht i gcónaí ar Phlean an Rialtais 

Tuarascáil ón gCoimisiún ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn a chur i bhfeidhm. Cuireadh tús leis 

an tríú céim de A Policing Service for our Future – the Scaling Phase – i mí Dheireadh Fómhair 2020 

chun móiminteam leanúnach a chinntiú i ndáil leis na príomhleasuithe agus na dúshláin bhreise 

maidir le COVID-19 a thabhairt san áireamh. 

Labhair an Taoiseach leis an Uachtarán tofa Joe Biden i ndiaidh dó an toghchán a bhuachan lenar 

áiríodh oibriú i gcomhar lena chéile ar fud raon réimsí idirnáisiúnta lena n-áirítear an caidreamh AE-

SAM, na Náisiúin Aontaithe – an Chomhairle Slándála, agus na dúshláin thábhachtacha domhanda a 

bhaineann le COVID-19, téarnamh geilleagrach agus an t-athrú aeráide ina measc. 

Lean dianobair ar aghaidh maidir le freagra uile-Rialtais i leith COVID-19 a bhainistiú inar tháinig an 

Coiste Comh-Aireachta maidir le COVID-19 le chéile ceithre huaire le linn mhí Dheireadh Fómhair 

agus inar cuireadh cumhachtaí forfheidhmithe breise i bhfeidhm maidir le sáruithe agus athruithe a 

rinneadh i Scéimeanna Tacaíochta COVID-19 chun tacú tuilleadh leis an ngeilleagar agus leis an 

tsochaí. 

 

I gcomhthéacs Plean Náisiúnta Geilleagrach a fhorbairt, reáchtáladh imeacht ar líne inar iarradh ar 

ionadaithe ó ghrúpaí fostóirí, ceardchumainn, grúpaí comhshaoil agus comhlachtaí neamhrialtais a 

dtuairimí a chur ar fáil faoin mbealach is fearr geilleagar na hÉireann téarnamh agus a bheith faoi 

bhláth i ndiaidh COVID-19 agus an t-aistriú go Breatimeacht. 

 

Agus forbairt á déanamh ar an obair a rinneadh le Ceardchumainn agus Fostóirí faoi LEEF, rinneadh 

an Prótacal um Oibriú go Sábháilte ina leagtar amach na gníomhartha nach mór a dhéanamh chun 

scaipeadh COVID-19 san ionad oibre a laghdú, a nuashonrú agus a fhoilsiú. Chomh maith leis sin, 

bunaíodh an chéad chruinniú den Tascfhórsa Ardleibhéil maidir le Vacsaíniú COVID-19 i mí na 

Samhna agus ba é an tOllamh Brian MacCraith a rinne cathaoirleacht air. Ba é an príomhchúram a 

bhí air straitéis vacsaínithe náisiúnta COVID-19 agus plean forfheidhmithe a fhorbairt maidir le 

soláthar, dáileadh, seachadadh agus taifeadadh vacsaíní COVID-19 a bhí sábháilte, éifeachtach agus 

éifeachtúil. Chuir an Rialtas a shéala leis an straitéis leithdháilte do vacsaíní COVID-19 ar an 8 Nollaig 
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ina dtugtar tús áite do dhaoine os cionn 65 a mhaireann i saoráidí cúraim fadtéarmach, oibrithe 

cúraim sláinte túslíne agus daoine atá 70 bliain d’aois agus os a chionn sin. 

 
Le linn 2020, rinne an Coiste Comh-Aireachta um Ghnóthaí Sóisialta agus Comhionannas breithniú ar 

sheirbhísí meabhairshláinte a chur ar fáil i gcomhthéacs na paindéime COVID-19, an dréacht-

Pháipéar Bán maidir le Cosaint Idirnáisiúnta agus moltaí maidir le deireadh a chur leis an gcóras 

reatha de Sholáthar Díreach agus dul chun cinn i líon saincheisteanna gaolmhara lena n-áirítear an 

Treochlár um an Ionchuimsiú Sóisialta, Sharing the Vision, beartas meabhairshláinte agus Beartas um 

Shábháilteacht an Phobail a chur i bhfeidhm faoi Seirbhís Phóilíneachta dár dTodhchaí.  

 

I ndeireadh mhí na Samhna, rinne an Rialtas an cur chuige maidir le srianta a laghdú a chomhaontú, 

ach amháin líon áirithe eisceachtaí a bhí i bhfeidhm don Nollaig. Cé go gceadaítear níos mó 

idirghníomhaíochtaí, ba mar an gcéanna an chomhairle i gcónaí – teagmhálacha a choinneáil chomh 

híseal agus is féidir, agus tús áite a thabhairt do líon beag príomhghníomhaíochtaí. 
 

I ndiaidh méadú mór a theacht ar líon na gcásanna de COVID-19 sna laethanta roimhe sin agus i 

ndiaidh comhairle a fháil ó NPHET, cuireadh srianta Leibhéal 5 den Phlean maidir le Maireachtáil le 

COVID-19 i bhfeidhm arís in Éirinn an 25 Nollaig. Glacadh an chéim sin mar gheall ar an gcineál 

idirghníomhaíocht shóisialta a d’fhéadfaí a bheith ar siúl le linn thréimhse na Nollag, agus meascadh 

breise idir daoine óga agus daoine aosta, agus an baol go bhféadfadh rabharta galraithe bheith i 

gceist ina mbeadh próifíl aoise a mbainfeadh riosca níos airde léi. 

 

Le linn 2020, lean an Taoiseach de labhairt leis an náisiún ag gach céim shuntasach, inar leagadh 

amach cinneadh an Rialtais agus a phleananna chun dul i ngleic le COVID-19 bunaithe ar an 

gcomhairle sláinte phoiblí is déanaí, agus an méid sin tacaithe ag feachtais faisnéise poiblí lena 

chinntiú go bhfuil an pobal go hiomlán ar an eolas agus ina leagtar amach na beartais is déanaí atá á 

gcur i bhfeidhm.   

Le linn na tréimhse seo, d’fhreastail an Taoiseach ar roinnt cruinnithe den Chomhairle Eorpach sa 

Bhruiséil maidir le freagra na hEorpa i leith na paindéime, lena n-áirítear vacsaíní a leathadh amach.  

Reáchtáladh cruinniú eile den Chomhairle Eorpach i mí Dheireadh Fómhair chun Gníomhú ar son na 

hAeráide agus an cás mar atá maidir leis an idirbheartaíocht AE/RA a phlé ina raibh an Taoiseach 

agus an tAire Gnóthaí Eorpacha i láthair. Chomh maith leis sin, thapaigh an Taoiseach an deis casadh 

go déthaobhach le hUachtarán na Fraince, Emmanuel Macron. 

Ba é deireadh mhí na Nollag deireadh na hidirthréimhse d’imeacht na Ríochta Aontaithe ón AE agus í 

a bheith lasmuigh de Mhargadh Aonair agus Aontas Custam an AE go foirmiúil. Mar gheall ar an 

gComhaontú Trádála agus Comhair AE-RA a thabhairt chun críche roimh an spriocdháta, mar aon leis 

an gComhaontú Aistarraingthe agus an Prótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann, baineadh 

amach príomhchuspóirí na hÉireann sa phróiseas maidir leis an mBreatimeacht. Áiríodh leis sin 

Comhaontú Aoine an Chéasta agus tairbhí an phróisis síochána a chosaint, teorainn chrua ar oileán 

na hÉireann a sheachaint, trádáil leis an RA saor ó tharaifí agus cuótaí agus áit na hÉireann sa 

Mhargadh Aonair a chosaint mar aon leis an gComhlimistéar Taistil a choinneáil.  

Cé gur baineadh an margadh sin amach, mar gheall ar imeacht na RA ar an 1 Eanáir, beidh athruithe 

agus éifeachtaí suntasacha i gceist i gcás gnónna a aistríonn earraí chuig an mBreatain Mhór nó tríthi 

toisc go bhfuil réimse nua nósanna imeachta custaim, seiceálacha sláintíochta agus fíteashláintíochta 
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agus riachtanais rialála eile i bhfeidhm anois. Agus an Roinn ag obair i ndlúthchomhar leis an Roinn 

Gnóthaí Eachtracha agus ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha eile, comhordaíodh ullmhacht agus 

cumarsáid bhreise don Rialtas lena n-áirítear línte comhairleacha agus lárionaid ghlaonna chun tacú 

le gnónna agus saoránaigh maidir le ceisteanna faoin mBreatimeacht le linn na bliana nua agus le 

linn na tréimhse ina dhiaidh sin nuair a bhí baol ar chur isteach suntasach ann.  
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   Tacú le Seachadadh Seirbhíse  

 

Le linn 2020, lean an Roinn de réimse leathan seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil don Taoiseach, 

d’Oifig nua an Tánaiste agus d’Oifig Cheannaire an Chomhaontais Ghlais, do na hAirí Stáit a ceapadh 

sa Roinn, don Rialtas agus don phobal, agus do na seirbhísí tacaíochta inmheánacha freisin. Áiríodh 

leis sin obair a bhain le 82 cruinniú Rialtais, 56 cruinniú Coiste Comh-Aireachta, 535 Ceist 

Parlaiminteach, breis agus 46,000 mhír chomhfhreagrais a phróiseáil, 343 Iarratas um Shaoráil 

Faisnéise a phróiseáil, Iniúchadh Inmheánach, imeachtaí a eagrú agus freagra a thabhairt ar 

cheisteanna ó na meáin. Chomh maith leis sin, chuir an Roinn tacaíocht riaracháin ar fáil do dhá 

Choimisiún Imscrúdúcháin, agus do Thionól na Saoránach. 

 

Thacaigh an Roinn leis an Taoiseach agus leis na hAirí Stáit chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn 

agus í a chur chun cinn ag cruinnithe agus gníomhaíochtaí éagsúla. Tionóladh líon teoranta acu sin 

thar lear agus is trí nasc físe go príomha a tionóladh iad ó mhí an Mhárta ar aghaidh.  D’fhreastail an 

tAire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha ar 11 cruinniú den Chomhairle Gnóthaí Ginearálta agus chuaigh sé 

i mbun gníomhaíocht dhéthaobhach leis an bPortaingéil, an Iodáil, an Ríocht Aontaithe, an 

Ghearmáin, an Ghréig agus an Mhacadóin Thuaidh. 

 

Lean an tAonad Idirchaidrimh Parlaiminte i mbun an caidreamh níos fearr idir an Rialtas agus an 

tOireachtas a éascú. Cuireadh tacaíocht ar fáil d’Airí agus dá Ranna maidir le ceisteanna Oireachtais, 

lena n-áirítear cúnamh a thabhairt i ndáil le Gnó Comhaltaí Príobháideacha.  

 

Rinne an tAonad Prótacail maoirseacht ar Shearmanas Comórtha Cásca níos lú a reáchtáladh i gclós 

an GPO ar an Lá Náisiúnta Cuimhneacháin i nDún Uí Choileáin a chomhordú níos deireanaí sa bhliain. 

 

Chuir an Roinn tacaíocht rúnaíochta ar fáil do Bhord Bainistíochta na Státseirbhíse agus leanadh i 

mbun oibre le hoifig bainistíochta chlár athnuachana na Státseirbhíse sa Roinn Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe chun straitéis nua 10 mbliana a ullmhú. Le linn 2020, chuidigh an Roinn leis an 

obair lárnach comhordaithe maidir le cur chuige comhleanúnach agus comhtháite na Státseirbhíse i 

leith COVID-19 a chinntiú d’fhonn treoir a thabhairt do Ranna agus baill foirne maidir le ceisteanna a 

bhaineann le freastal ar an ionad oibre, saoire bhreoiteachta COVID-19, cianobair, folláine na mball 

foirne, foghlaim agus forbairt agus baill foirne a athlonnú ar bhonn sealadach chuig réimsí 

ríthábhachtacha. 

 

Ar na forbairtí a rinneadh in 2020 i ndáil le tionscnamh Lár na cathrach Thoir Thuaidh, áiríodh plean 

straitéiseach trí bliana nua a fhorbairt, 500 dalta agus 24 múinteoir ag glacadh páirt sa Chlár 

Pathways to Technology ar fud 3 scoil NEIC, 107 ríomhaire glúine agus 204 trealamh Róbatach a 

cuireadh ar fáil sa Mheánscoileanna NEIC chun tacú le códú agus foghlaim ó thaithí maidir le róbait, 

maoiniú curtha ar fáil do 6 mheánscoil NEIC chun Clár Staidéir Iarscoile a reáchtáil agus 80 teach 

ardchaighdeáin curtha ar fáil do 180 áitritheoir NEIC in Árais Naomh Mhuire.  

 

Chomh maith leis sin, tacaíonn an Roinn leis an gComhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach 

(NESC) ina ról maidir le comhairle straitéiseach a chur ar fáil don Taoiseach. Le linn 2020, lean NESC 

de chomhairle a thabhairt don Taoiseach maidir le ceisteanna beartais straitéiseacha a bhaineann le 

forbairt gheilleagrach, shóisialta agus chomhshaoil inbhuanaithe in Éirinn lena n-áirítear foilseacháin 

maidir leis an gCóras Leasa Shóisialaigh, Tithíocht agus Leochaileacht Fostaíochta mar chuid de 

Aistriú Cóir. 
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Rinneadh an Clár Athchóirithe Náisiúnta, a chomhordaíonn an Rannán Geilleagrach i Roinn an 

Taoisigh le hionchur ó Ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha, a fhoilsiú i mí Aibreáin agus cuireadh 

forléargas ar fáil ar ghníomhartha beartais atá faoi bhealach, lena n-áirítear gníomhartha mar 

fhreagra ar Mholtaí a Bhaineann go sonrach le Tíortha ar leith a tugadh d’Éirinn mar chuid de 

phróiseas Sheimeastar Eorpach na bliana roimhe sin. 

 

Tacaíocht Chorparáideach 

I ndiaidh don Taoiseach bearta COVID-19 a fhógairt i mí an Mhárta, chuir an Roinn réimse beart i 

bhfeidhm faoi stiúir Seirbhísí Corparáideacha i gcomhar leis na baill foirne ar fad chun na rioscaí a 

laghdú agus soláthar gnó leanúnach a chinntiú, lena n-áirítear: 

• saoráidí cianoibre a chur ar fáil do bhaill foirne 

• freastal ar an láthair a shrianadh go dtí oibrithe bunriachtanacha  

• gach cruinniú neamhriachtanach a chur ar ceal 

• feidhm iomlán a bhaint as an réiteach IT maidir le físchomhdháil agus cruinnithe ar líne 

• prótacail nua maidir le húsáid a bhaint as seomraí cruinnithe agus an réimeas glantóireachta 

a athbhreithniú    

• treoir sláinte poiblí nuashonraithe a scaipeadh go rialta  

 

Mar fhreagra ar iarratas ón HSE córas maidir le Rianú Teagmhálaithe a chur i bhfeidhm go mear mar 

chuid den iarracht náisiúnta dul i ngleic le scaipeadh COVID-19, rinne an Roinn, i gcomhar le hOifig 

an Uachtaráin, suas le 20 ball foirne a ath-imlonnú ó mhí an Mhárta ar aghaidh a thug faoin obair sin 

do chuid mhaith eile den bhliain 2020.  

 

Lean an Roinn d’infheistíocht a dhéanamh ina baill foirne trí thacú go gníomhach le foghlaim 

obairbhunaithe trí oiliúint agus cúrsaí forbartha OneLearning na Státseirbhíse, trí dheiseanna a chur 

ar fáil do na baill foirne ar fad tabhairt faoi staidéar acadúil i réimsí atá ailínithe le riachtanais ghnó 

na Roinne, agus trí fhreastal ar sheimineáir agus comhdhálacha ábhartha.  Lean an Roinn dá 

gealltanas i leith ár gcumas ceannaireachta a láidriú go leanúnach, tríd an gClár Forbartha 

Ceannaireachta. Rinne rannpháirtithe sa chlár iniúchadh ar an téama maidir le ‘Leaders Building 

Leaders’ tríd an gceardlann grúpa deiridh ar chuma mháistir-ranga a bhí ar siúl i mí Feabhra 2020. I 

bhfianaise na srianta a bhí i bhfeidhm ó mhí an Mhárta ar aghaidh, bhí aistriú suntasach chuig   

foghlaim ar líne agus seimineáir ghréasáin ar líne. 

 

Lean Aonad HR na Roinne de sheirbhísí HR a chur ar fáil d’fhostaithe agus bainisteoirí inar leagadh 

béim freisin ar ghníomhaíochtaí folláine. Rinneadh iarracht shuntasach a chinntiú go ndearna 

bainisteoirí líne, an bhainistíocht shinsearach agus HR cumarsáid le baill foirne ar bhonn rialta. 

Áiríodh leis sin nuashonruithe faisnéise rialta maidir le tacaíochtaí agus acmhainní, seisiúin faisnéise 

rialta ar líne arna óstáil ag an Roinn do bhaill foirne, gníomhaíochtaí sóisialta ar líne, agus teagmháil 

a dhéanamh le cianoibrithe chun aon tacaíochtaí a bhí ag teastáil a mheas agus a chur ar fáil. 

Leagadh béim i gcónaí ar bhainistíocht feidhmíochta, go háirithe trí phróisis ionduchtaithe agus 

promhaidh fócasaithe. B’ionann ráta comhlíonta ePMDS na Roinne don bhliain 2020 ag 98%. 

 

B’ionann ráta freagartha na Roinne do Shuirbhé ar Rannpháirtíocht Fostaithe na Státseirbhíse 2020 

ag 89%, atá ina comparáid fhabhrach le ráta foriomlán na Státseirbhíse ag 65%. Is torthaí dearfacha 

iad torthaí foriomlána na Státseirbhíse i mí na Bealtaine 2021, ina léirítear feabhas maidir le 21 

téama as na 23 téama ón mbliain 2015. Léirítear i dtorthaí na Roinne go bhfuil scór á bhaint amach 

atá os cionn an mheáin don Státseirbhís i bhformhór na dtéamaí. 
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Rinne an tAonad Bainistithe Seirbhísí maoirseacht ar bhearta sláinte agus sábháilteachta COVID-19 

don ionad oibre a chur i bhfeidhm, agus an Prótacal um Fhilleadh ar an Obair go Sábháilte á 

thabhairt isteach agus ionadaithe oibrithe á gceapadh. Chomh maith leis sin, rinne an tAonad 

maoirseacht ar vacsaín fliú a chur ar fáil do bhaill foirne in 2020, cuireadh líon tionscadal maidir le 

cothabháil ghinearálta i gcrích agus déileáladh le 1,376 glao chuig an deasc chabhrach. 

 

Chuir an tAonad Airgeadais réimse seirbhísí airgeadais ar fáil inar cuidíodh le húsáid éifeachtach a 

bhaint as acmhainní airgeadais na Roinne trí choigilteas, éifeachtúlacht, luach ar airgead agus 

gastacht a chur ar fáil maidir le caiteachas. Íocadh líon iomlán de 2,038 sonrasc soláthraí arbh ionann 

an luach iomlán ag €24.5m. 

 

Leanadh de thacaíocht rialta ICT a chur ar fáil do bhaill foirne agus freagra á thabhairt ar 10,869 

ticéad don deasc chabhrach agus 73% den tacaíocht sin á cur ar fáil ó chian do bhaill foirne a bhí ag 

oibriú ó chian ar an mbealach céanna. Chuir baill foirne IT dlús le tionscadal athsholáthair crua-earraí 

chun trealamh oiriúnach a chur ar fáil do bhaill foirne breise d’fhonn éascaíocht a dhéanamh orthu 

agus iad ag obair sa bhaile. 

 

Cuireadh ardán físchomhdhála agus comhoibrithe ar fáil do na baill foirne ar fad agus baineadh úsáid 

bhreise as chun tacú le réimse cruinnithe ardleibhéil lena n-áirítear Cruinnithe Rialtais. Le linn 2020, 

thionóil baill foirne ar fud na Roinne  3,496 cruinniú fíorúil ar ghlac 29,706 duine páirt iontu. Chomh 

maith leis sin, d’oibrigh an tAonad ICT le rúnaíocht Thionól na Saoránach chun cur chuige a 

chinneadh maidir le cruinnithe ó chian an Tionóil agus cuireadh tacaíocht ar fáil do na cruinnithe sin. 

 

Cuireadh uasghrádú agus leathadh amach suntasach an chórais Ríomh-Chomh-Aireachta, a oibríonn 

i ngach Roinn den Rialtas, i gcrích i ndeireadh na bliana 2020 i gcomhpháirtíocht le hOifig Phríomh-

Oifigeach Faisnéise an Rialtais (OGCIO). Leagadh béim ar chibearshlándáil i gcónaí le linn 2020 agus 

tugadh faoi tuilleadh oibre i gcomhar le OGCIO, an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála agus Ranna 

eile. 

 

In ainneoin na ndúshlán suntasach a bhain le COVID-19 maidir le freastal ar an ionad oibre a 

shrianadh, d’éirigh le hAonad Bainistithe Faisnéise & Taifead na Roinne 504 comhad nó codanna de 

chomhaid i ndáil leis an mbliain 1990 a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta i gcomhréir leis an Acht 

um an Chartlann Náisiúnta agus leanadh de sheirbhísí maidir le bainistiú comhad Clárlainne, síntiúis 

agus soláthairtí stáiseanóireachta a chur ar fáil don Roinn. 

 

Cinntíonn Oifigeach Cosanta Sonraí na Roinne i gcónaí go bhfuil bearta, fógraí agus nósanna 

imeachta na Roinne i bhfeidhm agus go ndéantar iad a nuashonrú go rialta, lena n-áirítear an 

fheidhm a bhaineann leo maidir le sonraí pearsanta a chosaint i dtimpeallachtaí cianoibre. Níor 

tharla aon sáruithe maidir le sonraí sa Roinn le linn 2020. 

 

Ní bhfuair an Roinn aon nochtadh faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014 óna fostaithe ná ó 

iarfhostaithe in 2020. Lean an Roinn dá gealltanas a bhaint amach faoi Scéim na dTeangacha 

Oifigiúla agus déileáladh le 154 mhír chomhfhreagrais  trí Ghaeilge le linn na bliana. 
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Dualgas na hEarnála Poiblí 

I gcomhréir lena freagrachtaí reachtúla faoin Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 

agus Comhionannas 2014, thosaigh an Roinn i mbun oibre i mí na Samhna 2020 maidir le measúnú  a 

dhéanamh ar cheisteanna um chearta daonna agus comhionannas atá ábhartha d’fheidhmeanna 

agus cuspóirí na Roinne a foilsíodh ar  www.gov.ie. Díríonn an measúnú ar mar a imríonn Dualgas na 

hEarnála Poiblí tionchar ar thrí príomhréimse gníomhaíochta: seirbhísí a chuirtear ar fáil don phobal, 

ról mo Roinnse maidir le beartas a fhorbairt agus an dóigh ina gcaitheann an Roinn lena baill foirne 

féin. Chomh maith leis sin, tá achoimre sa doiciméad maidir le bearnaí ionchasacha a aithníodh agus 

na gníomhartha cuí a rinneadh chun dul i ngleic leo sin. Déanfar monatóireacht ar dhul chun cinn 

agus comhlíonadh leanúnach a chur san áireamh i gCreat Rialachais Corparáideach agus i bpróiseas 

um Thuarascáil Bhliantúil mo Roinnse. 
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    An Rialtas agus Coistí Comh-Aireachta 

 

Cuireann an Roinn an Rúnaíocht ar fáil don Rialtas agus le linn 2020, tionóladh 82 cruinniú Rialtais 

inar déileáladh le 893 Meabhrán.  

 

Chomh maith leis sin, cuireann an Roinn an rúnaíocht ar fáil do Choistí Comh-Aireachta agus 

déanann an Roinn cathaoirleacht ar na Gasraí Oifigeach Sinsearach tacaíochta. Tionóladh 56 cruinniú 

Coiste Comh-Aireachta in 2020. 

 

I mí Iúil rinneadh na Coistí Comh-Aireachta a atheagrú agus is mar seo a leanas a bunaíodh iad 

 

Coiste Comh-Aireachta maidir le  

COVID-19 

Measúnú a dhéanamh ar na tionchair a d’fhéadfadh bheith i 

gceist le scaipeadh  COVID-19 agus maoirseacht a dhéanamh ar 

an bhfreagra tras-Rialtais. 

 

Coiste Comh-Aireachta maidir le 

Téarnamh Geilleagrach agus 

Infheistíocht 

Déantar maoirseacht ghealltanais Chlár an Rialtais a chur i 

bhfeidhm atá dírithe ar théarnamh geilleagrach inbhuanaithe, 

infheistíocht agus poist a chruthú. 

 

Coiste Comh-Aireachta maidir le 

Tithíocht 

Déantar maoirseacht ar ghealltanais Chlár an Rialtais a chur i 

bhfeidhm maidir le tithíocht. 

 

Coiste Comh-Aireachta maidir le 

Sláinte 

Déantar maoirseacht ar ghealltanais Chlár an Rialtais a chur i 

bhfeidhm maidir le sláinte. 

 

Coiste Comh-Aireachta maidir leis 

an gComhshaol agus Athrú 

Aeráide 

Déantar maoirseacht ar thosaíochtaí maidir le Gníomhú ar son 

na hAeráide a aithníodh i gClár an Rialtais. 

 

Coiste Comh-Aireachta maidir le 

Gnóthaí Sóisialta agus 

Comhionannas 

Déantar maoirseacht ar ghealltanais Chlár an Rialtais a chur i 

bhfeidhm maidir le beartas sóisialta, comhionannas agus 

seirbhísí poiblí. 

 

Coiste Comh-Aireachta maidir le 

hOideachas 

Déantar maoirseacht ar ghealltanais Chlár an Rialtais a chur i 

bhfeidhm maidir le hoideachas. 

 

Coiste Comh-Aireachta maidir leis 

an Eoraip 

Déantar maoirseacht ar ghealltanais Chlár an Rialtais a chur i 

bhfeidhm maidir leis an Aontas Eorpach agus saincheisteanna 

gaolmhara. 
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Coiste Comh-Aireachta maidir le is 

an mBreatimeacht agus 

Tuaisceart Éireann 

Déantar maoirseacht ar ghealltanais ábhartha Chlár an Rialtais 

agus forbairtí agus idirbheartaíocht reatha a chur i bhfeidhm.  

 

Coiste Comh-Aireachta maidir le 

Comhordú Rialtais 

Déantar athbhreithniú ar Choistí Comh-Aireachta; an clár gnó 

don chruinniú comh-aireachta; pléitear tosaíochtaí polaitíochta; 

agus déantar athbhreithniú ar  ghné shainithe de Chlár an 

Rialtais. 

 

 

Tá na Coistí Comh-Aireachta seo ina léiriú ar thosaíochtaí náisiúnta an Rialtais, agus ar na dúshláin 

atá roimh Éire sna blianta atá le teacht, lena n-áirítear réimsí nua oibre a bhaineann leis an Aonad 

um Oileán Comhroinnte, an Coimisiún um Thodhchaí na Meán agus Idirphlé Sóisialta a fhorbairt. 

Rinneadh an Roinn a athstruchtúrú chun dul i ngleic leis na dúshláin nua seo agus tá socruithe nua 

ann chun tacú le rialtas trí pháirtí a fheidhmiú. 
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   Caiteachas don bhliain 2020 

 

           Toradh  2020  

                  €000 

RIARACHÁN 

Tuarastail, Pá agus Liúntais           15,667          

Taisteal agus Cothabháil                        216   

Costais Theagmhasacha Oiliúna agus Forbartha                    1,074 

Postas agus Teileachumarsáid 289 

Trealamh Oifige agus Seirbhísí Seachtracha IT 1,060 

Costais Áitreabh Oifige 641  

Seirbhísí Comhairleoireachta 0 

 

Riarachán Iomlán 18,948 

 

SEIRBHÍSÍ EILE  

Forbairt Náisiúnta Eacnamaíochta agus Shóisialta  

Oifig (Deontas i gCabhair) 1,761  

Binsí Fiosrúcháin 1,422 

Coimisiúin Imscrúdúcháin 3,044 

Tionól na Saoránach 732 

Cumarsáid Phoiblí COVID-19 16,901 

Olliomlán 42,808 

Lúide Leithreasaí i gCabhair (626) 

Glaniomlán 42,182 

(Ús/cúiteamh a íocadh sa bhliain 2020 mar gheall ar íocaíochtaí déanacha €708.45) 
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   Líon Foirne 

 

Bhí 231 foireann choibhéise lánaimseartha ag oibriú sa Roinn ag deireadh na bliana 2020. 

 

 

29.5

6.9

22.5

28

24.8

6
17.25

14.8

46.6

14

14.2

6

Gnóthaí Corparáideacha (IT, HR, MSU, Airgeadas)

An tAonad Bainistíochta Faisnéise agus Taifead

Beartas Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

An Rannóg Geilleagrach (lena n-áirítear an tAonad um Ghníomhú ar son na hAeráide)

Idirnáisiúnta, AE agus Tuaisceart Éireann (lena n-áirítear an tAonad maidir le hOileán Comhroinnte)

An tAonad um Ullmhacht don Bhreatimeacht agus Teagmhais

An tAonad um Rúnaíocht an Rialtais agus Idirchaidrimh Pharlaimintigh (lena n-áirítear NSAC agus
Iniúchadh Inmheánach)
Prótacal agus Beartas Sibhialta

Oifigigh an Taoisigh, an Tánaiste, Cheannaire an Chomhaontais Ghlais agus Airí Stáit

Seirbhís Faisnéise an Rialtais, (a chuimsíonn Preasoifig an Rialtais)

Foireann Seirbhíse

Tionól na Saoránach
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   Léargas ginearálta ar úsáid fuinnimh sa bhliain 2020 

 

Déanann Tithe an Oireachtais úsáid fuinnimh i gcoimpléasc Thithe an Rialtais, lena n-áirítear Roinn 

an Taoisigh, a riaradh. Baintear úsáid as fuinneamh sa Roinn do shoilse, teas, aerchóiriú, uisce te, 

trealamh oifige agus trealamh IT agus trealamh lónadóireachta.  

 

Le linn na bliana 2020, d’ionphlandaigh an Roinn gníomhartha óna Phlean Éifeachtúlachta Acmhainní 

a ndéanann Foireann Glas na Roinne maoirseacht air 

• soilse a athfheistiú le bolgáin LED i dTithe an Rialtais 

• soilsiú braiteora suiteáilte i leithris 

• Feasacht na foirne a mhéadú agus iompraíochtaí dearfacha a chur chun cinn 

• Deireadh a chur le táirgí plaisteacha aon úsáide agus cupáin aon úsáide 

• Sconnaí braiteora suiteáilte sna príomhleithris 

• Araidí bruscair donna agus stáisiúin athchúrsála suiteáilte 

 

Tá an Roinn i mbun rannpháirtíochta go leanúnach le hOifig na nOibreacha Poiblí ar thionscadail 

agus ar smaointe éagsúla a mbeidh sé mar aidhm leo níos mó éifeachtúlachtaí fuinnimh a bhaint 

amach ag teacht le treoirlínte Rialtas Glas.   

 

Le linn na bliana 2020, d’úsáid Roinn an Taoisigh an fuinneamh iomlán seo a leanas: 

 

- 942.1 MWH de Leictreachas 

 

- 685.6 MWH de Ghás 

 

- 367.2 MWH de mhillíní adhmaid (a úsáidtear i gcoire bithmhaise an ionaid) 

 

 

 

Soláthar Poiblí Glas 

Tá sonraí maidir le conarthaí soláthair a bhfuil luach níos mó ná €25,000 curtha orthu, a síníodh sa 

bhliain féilire 2020, lena n-áirítear critéir ghlasa leagtha amach thíos 

Bliain 

Thagartha 

2020 

A. An líon 

iomlán 

conarthaí níos 

mó ná €25,000 

a eisíodh de réir 

na hearnála 

tosaíochta 

B. Luach iomlán 

na gconarthaí 

níos mó ná  

€25,000 a 

eisíodh de réir 

na hearnála 

tosaíochta 

C. Líon iomlán na 

gconarthaí níos mó ná 

€25,000 a eisíodh de réir 

na hearnála tosaíochta 

ina bhfuil GGP 

ionchorpraithe 

D. Luach iomlán na 

gconarthaí níos mó 

ná €25,000 a eisíodh 

de réir na hearnála 

tosaíochta ina bhfuil 

GGP ionchorpraithe 

Earnáil 

Tosaíochta 
 

Seirbhísí 

Gairmiúla Eile 
1 €135,500 Nil Nil 

Iomláin 1 €135,500 Nil Nil 



 

Roinn an Taoisigh Tuarascáil Bhliantúil 2020 

 

 

 

 

25 

 

  

   Ceapacháin ar Bhoird Stáit 

 

Ceapann an Taoiseach comhaltaí ar dhá bhord stáit – an NESC agus an Bord Náisiúnta Staidrimh. Go 

ginearálta, tagann ceapacháin faoi thrí chatagóir - comhaltaí neamhspleácha, comhaltaí a 

d’ainmnigh eagraíochtaí earnála agus comhaltaí ex-officio (lena n-áirítear fostaithe sa tseirbhís 

phoiblí). Tá lánrogha teoranta ag an Taoiseach maidir le ceapacháin ag brath ar an gcatagóir ina 

dtagann an folúntas aníos. Déantar na ceapacháin go léir don NESC agus don Bhord Náisiúnta 

Staidrimh ag teacht le Treoirlínte na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le 

Ceapacháin ar Bhoird Stáit agus ar bhonn na bhforálacha ábhartha reachtaíochta. 

 

 

Comhaltacht (31 Nollaig 2020) 

 

 
 

Neamhspleách  

Ainmnithe 

Earnála 
Ex-officio Iomlán % Mná 

 M F M F M F M F  

An Chomhairle 

Náisiúnta 

Eacnamaíoch 

agus Shóisialta 

 

4 

 

3 

 

9 

 

6 

 

4 

 

2 

 

17 

 

11 

 

39% 

An Bord 

Náisiúnta 

Staidrimh 

 

0 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

0 

 

5 

 

3 

 

37.5% 

 

 

 

Ceapacháin sa bhliain 2020 

 

 Líon na gCeapachán in 

2020 

Inscne 

F B 

 

An Chomhairle Náisiúnta 

Eacnamaíoch agus Shóisialta 

3 2 1 

An Bord Náisiúnta Staidrimh  7 5 2 

 

Féachfaidh Roinn an Taoisigh le feabhas a chur ar chothromaíocht inscne i mBord an NESC agus sa 

Bhord Náisiúnta Staidrimh trí iarraidh ar chomhlachtaí agus eagraíochtaí ainmniúcháin, 

cothromaíocht inscne a chur san áireamh nuair a dhéanann siad ainmniúcháin amach anseo. 

Déanfaidh an Roinn iarracht freisin a chinntiú go bhfreastalaíonn ainmniú comhaltaí neamhspleácha 

ar chuspóirí um chothromaíocht inscne an Rialtais. 
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